Frivillighetsutvalget - Referat fra møtet den 18.8 2016
Medlemmer:
•
Asker Idrettsråd: Ragna Astadheim, fravær
•
Asker kirkelige fellesråd: Berit Øksnes, nestleder
•
Asker Kulturråd: Kjell Hustad, fravær
•
Asker Røde Kors: Tor Ole Bergan, fravær
•
Asker Velforbund: Thor Gislesen
•
Heggedal Nærmiljøsentral: Per Sletaune,
•
NaKuHel: Kristin Bredal Berge
•
Skaugum Rotary: Marius Brustad, leder
•
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal
•
Asker Frivilligsentral - Hasselbakken: Siw Hagelien
•
Vollen Nærmiljøsentral, Elisabeth Bye, ny
•
Asker kommune: Heidi Thommessen, (referent)
•
Asker kommune: Heidi Kristine Rustand
Folkehelsekoordinator Heidi Kristine Rustand Syrdahl deltok
Sak 1: Kommentarer til referatet 15.6.2016
Godkjent
Sak 2: Årets forbilde?
Prisen skal gå til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og unge. Må
meldes inn innen 1.9.2016. https://www.bufdir.no/Aktuelt/Foresla_din_kandidat_til_Arets_forbilde/
Her er juryen for frivillighetsprisen i Asker sin begrunnelse i 2013: Bashir Adan er 34 år, har full jobb,
kone og 4 barn.
Han kom til Norge som flyktning fra Somalia i 2000 og derfor vet han hvor vanskelig det kan være å
etablere seg i et nytt land. Han gir en hjelpende hånd til mange innvandrerfamilier i Asker gjennom å
oversette beskjeder, passe på at alle får og forstår den informasjon som blir gitt, kjøre og hente
innvandrerbarn til fotballtreninger på Hagaløkka hvor han selv er trener. Bare det å betale regninger
kan by på utfordringer for en som ikke kan norsk eller er vant med data og mye mer.
På fritiden har Bashir laget et idrettslag som heter Warya hvor målet er å øke idrettsaktivieten og
forebygge uønsket adferd blant barn og ungdom.
Opptil 60 ungdommer på trener på kveldstid fredag og lørdager, og Warya idrettslag arrangerer
turneringer og cuper med bl.a. lag fra asylmottak rundt i kommunen.

Barn og ungdommer trenger gode sunne forbilder og dette er Bashir meget opptatt av at foreldre
skal kunne være. Han og hans kone har derfor dannet en gågruppe på kveldstid en gang i uka hvor
flere av innvandrerforeldrene blir med. Han engasjement som ildsjel blir lagt merke til og både VG og
Askeravisen har tidligere skrevet om ham og hans innsats.
Vedtak: Frivillighetsutvalget foreslår Bashir Abshir som kandidat til Årets forbilde
Sak 3: Semiaden 10 år – Invitasjon til takke- og inspirasjonskveld
Den 1.9. 2016 klokken 18.00 på Smia på Sem.
Vedtak: Kristin Bredal Berge sender invitasjon til alle frivillighetsutvalgets medlemmer.

Sak 4: TV-aksjonen til inntekt for Røde kors (sivile rammet av krig og konflikt) søndag
23.10.16 (forslag til plan for FU)
Vedtak: Sigurd Øvergaard fra Asker Idrettsråd og Tor Ole Bergan fra Asker Røde Kors deltar inn i
kommunekomiteens arbeid. De stiller på møter den 23.8. og 21.9.(Sigurd fravær) og tar med
informasjon om fremdrift og oppgaver tilbake til FU

Sak 5: Frivillighetskonferansen lørdag 03.12.16 kl. 11.00-14.30
Tor Ole, Ragna og Marius har hatt møte. Tema, foredragsholdere mm skal avklares i løpet av midten
av september. Ønsket er at utenforskap skal stå på dagsorden og at det skal være en link fra
konferansen- Engasjer deg. Positiv vinkling er viktig. Hva kan jeg som innbygger engasjere meg i?
Civitanprisen skal i år ikke deles ut under frivillighetskonferansen. Frivillighetskonferansen er
annonsert i Kulturkatalogen med bilde av FU.
Frivillighetsutvalget er opptatt av å være representert i jury for frivillighetspris. Den nåværende
formen ble vedtatt i 2008 og saken kan leses på nettsiden:
https://ssl.asker.kommune.no/saker/index?utf8=%E2%9C%93&sort=score&direction=desc&query=fr
ivillighetspris&offutvalg%5Bid%5D=&saksaar=&saksnr=&from_date=&to_date=&commit=S%C3%B8k
Arkivsaksnr.: 08/3396
Vedtak: Leder av FU sender en henvendelse til ordfører om ønskelig deltagelse i juryen for
frivillighetsprisen.

Eventuelt?
•

Hvem drar på årets folkehelsekonferanse i Bodø?

Avholdes den 17. og 18.10. – Overskriften er samarbeid på tvers er årets tema. Kristin Bredal Berge
reiser på vegne av Frivillighetsutvalget.

•
Prosjektet Askers Velferdslab på neste møte, forslag om å invitere brukertorget også inn på
neste møte.
•

Annet?

Arbeidsgruppe for oversikt over tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne innen frivillig
sektor. Siw og Idrettsrådet bes om innspill her.
Frivillighetsregisteret i Brønnøysund er lydhøre ovenfor innspill om å legge inn flere detaljer.
Øremerkede tilskudd til frivilligsentraler skal overføres til kommunen, beskrevet en ryddig
overgangsordning fra og med 1.1.2017. Overrekker kommunens representant. Ny nasjonal
paraplyforening for frivilligsentraler er opprettet. Norges frivilligsentraler. Felles
interesseorganisasjoner.
Møtekalender for Frivillighetsutvalget (alle dager kl. 17:00-19:00):
•

Onsdag 14.09, Thor og Berit borte

•

Onsdag 12.10

•

Onsdag 7.11

•

Onsdag 30.11

•

Lørdag 03.12 (Frivillighetskonferansen)

Arbeidsutvalget v/Berit, Per, Heidi og Marius møtes uken før frivillighetsutvalgsmøtene.

